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       Jaargang 39 nr. 02 
 

  

 

Zaterdag 09 februari 2019 t/m vrijdag 01 maart 2019 
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Th. H.P. Munsterhuis 

Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL DENEKAMP 

Tel.: 06 – 531 63 563    Email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Bartokstraat 15, 7651 RA TUBBERGEN 

Tel.: 06 - 576 45 245   Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  

 

L.M. Ros, pastoraal werker 

Doormanstraat 3 , 7622 HL BORNE 

Tel.: 06 - 226 89 867    Email: : l.ros@lumenchristi.nl  

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Erve Aarnink 7, 7577 NT OLDENZAAL 

Tel: 06 -  229 24 657    Email: i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.A.M. te Lintelo, jongerenwerkster 

Hofkamp 231, 7582 GS LOSSER 

Tel: 06-30 95 86 89      Email: ans.telintelo@lumenchristi.nl 
 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP V.D. H.H. SIMON EN JUDAS LATTROP 
 

REDACTIE ADRES: Dorpsstraat 64 7635 NC Lattrop 
RABOBANK rek.nr. NL32 RABO 0136107842 

t.n.v. Lumen Christi - Lattrop 

 

Rek.nr.  NL18 RABO 0127203494  (alleen nog voor kerkbijdrage) 

t.n.v. H.H.Simon & Judas Lattrop 
 

Indien u uw kerkbijdrage als gift opneemt bij uw belastingopgave, dan dient u het volgende 
vermelden: ANBI-instelling, RSIN/fiscaal nummer: 002635173 (Lumen Christi Lattrop) 

 
Mailadres : lattrop@lumenchristi.nl  Telnr. secretariaat 229201 

De openingstijden van het locatiesecretariaat: 
Dag Tijd Bezetting 

Maandagmorgen 09.00 uur - 10.00 uur Anita Roesthuis 

Donderdagavond 18.30 uur - 19.30 uur Judith Japink 

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de 

openingstijden. Tel.nr. 229496 

 

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:l.ros@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:ans.telintelo@lumenchristi.nl
mailto:lattrop@lumenchristi.nl
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Weekdienst kosters   

09-02-2019 t/m 01-03-2019 M. Lohuis Tel. 229456 

      A. Fox   Tel. 221288 
 

Pastorale nood Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt 

u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 

06-57 94 09 01. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten. 

Huisarts Heeft men `s avonds, `s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een 

huisarts nodig, dan bellen met Huisartsenpost Twente–Oost te Oldenzaal. 

Het centrale nummer van de Huisartsenpost is: 088-555 11 22. 

 

Parochiële Caritas Instelling Oost Nederland – PCI Helpt 

Voor meer informatie kunnen u terecht op de website www.caritaslumenchristi.nl  / 

voorzitter@caritaslumenchristi.nl /  Tel.  06-30145512. 
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 –12925413 op werkdagen 10.00-12.00 uur.                                                                                                                   

Uitvaartverzorging Binnen onze locatie is het de gewoonte dat U bij het overlijden van uw 

dierbare z.s.m. contact opneemt met de koster/aulabeheerder Alex Fox, tel: 06-51567275 (dag 

en nacht) en tevens met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze neemt dan contact op met 

de dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi, waarna vervolgens de kerkelijke 

uitvaart binnen onze locatie geregeld kan worden. Daarna kunt u overdag contact opnemen 

met Anita Roesthuis, tel.: 229496 / 06-20223161 (1e aanspreekpunt) of met Judith Japink, tel: 

229454 / 06-12272627 (beiden secretaresse parochie secretariaat). Zij informeren u over de 

gang van zaken binnen de locatie Lattrop. 

Bezoek – pastores  Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te 

ontvangen van een pastor, ook in het geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw 

eigen secretariaat, tel.  0541-229201 of bij het secretariaat van Lumen Christi  dat elke 

werkdag tussen  09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51  

Ziekenzalving – ziekenzegeningVoor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening 

kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag 

tussen 09.00 uur en 11.30 uur tel. 0541-353551). Mocht u buiten kantoortijden dringend 

pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer 

bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06-57 94 09 01. Dit nummer is dagelijks 

bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur en is niet voor het melden van uitvaarten. 

Kerkelijk huwelijk Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 

maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen. 

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van het 

parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente, Tel. 0541 – 353551.                      

 

Secretariaat  parochie  LUMEN CHRISTI 

Openingstijden secretariaat: ma t/m vrijdag  09.00-11.30 uur; tel. 0541-353551. 

 

 

 

 

http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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KERKDIENSTEN 

      

Zaterdag 09 februari 18.00 uur  Eucharistieviering        

       Voorganger: Pastoor Th. Munsterhuis 

   Lectrice: Agnes Scholte Lubberink 

       M.m.v. Themakoor 

 

  

     

Hennie Damhuis (jaarged.) en Gerrit Grondman / Johan en Hannie 

Horsthuis-Wanstrath / Marie Niehof-Rikkink en Bernardus Franciscus 

Niehof / Ouders Roepe-Kerkhof Jonkman en Gerard Roepe / Gerrit en 

Riek Hek-Hofste / Ouders Huusken-Hemmelder / Ciska en Hennie 

Reerink-Karvink / Johan Hulsmeijer en Gerard Hulsmeijer. 

 

 

 

 

Zondag 17 februari 09.00 uur  Woord- en Communieviering     

       Parochiële voorganger 

   Lectrice: Sonja Pahlplatz  

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 

 

 

Bennie Muntel en ouders Muntel-Hulsmeijers / Bennie Fox en overl. 

familie / Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Bernard Teders en 

overl. familie / Familie Niehof-Berning / Johan Edelkamp (jaarged.) en 

Femie Edelkamp-Huisken. 

 

 

Zaterdag 23 februari 19.30 uur  Woord- en Communieviering     

       Voorganger: Pastor L. Ros (pw)  

   Lectrice: Ellen Niehof 

       M.m.v. Dames- en Herenkoor 
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Ouders Haamberg-Ruel en overl. familie / Jan Pikkemaat en overl. 

familie / Lies Grondman-Loman. 

 

 

Vrijdag 01 maart 09.30 uur  Ouderenviering        

        

       

 

 

 

Acolieten 

Zaterdag 09 februari  18.00 uur 

Zondag 03 maart   09.00 uur 

Woensdag 06 maart  19.30 uur  (Aswoensdag) 

 

 

Mededeling pastor Jacobs 

In een gesprek met pastor Jacobs heeft hij laten weten niet meer voor te 

gaan in weekendvieringen en uitvaarten en beperkt inzetbaar te zijn voor 

vieringen door de week. Wij waarderen zijn inzet de afgelopen jaren zeer 

en danken hem daarvoor. 

Namens het pastoresteam en pastor Jacobs 

 

Gezelligheid in Lattrop 

Gezelligheid in Lattrop iedere derde dinsdag van de maand. 

19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, (2 juni), 18 juni 2019 

Na de vakantie 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. 

Iedereen is welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Parabool voor een 

kopje koffie en een spelletje rummikuppen, kaarten, sjoelen, koersbal, 

jeu de boules of een kleine wandeling. 

Tot ziens in de Parabool.  

Ans, Lucie en Suze. 
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Voorlopige Evenementenkalender feestweek ‘200 jaar’  

van 2 t/m 9 juni 2019 
 

Datum Activiteit Opmerking 

Zondag 2 juni  10.00 uur feestelijke 

oecumenische viering met 

opening feestweek (voorganger 

J. Kerkhof Jonkman) 

Bij de opening van de 

feestweek bijdrage door 

een Shantykoor uit 

Tubbergen  

Opening Jongkindweek 

Zondag 2 juni  Lattrop’s Ontbijt aansluitend aan 

de openingsviering in de kerk 

Bij de opening van de 

feestweek zal het 

Shantykoor  DE 

SCHUYTENVAERDE

RS uit Tubbergen 

zingen 

Maandag  

3 juni 

Geboortedag van Johan Barthold 

Jongkind 

Activiteiten  bij het monument 

aan de Frensdorferweg. 

Ontwikkeling van 

ideeën  (Grenzenloos)  

Woensdag  

5 juni 

Open eettafel (kan plaatsvinden 

in de tent). 

Eventueel aanvullende 

activiteit door werkroep 

‘gezelligheid in 

Lattrop’, kan evt. in 

combinatie met 

sportmiddag. 

Vrijdag 7 juni ‘s Ochtends ouderenviering, Kan in de tent worden 

gehouden ipv in de 

pastorie 

Vrijdag 7 juni Cabaretavond o.a. m.m.v. Durido, Jan 

Riesewijk, ensemble 

Dempsey (openingsact), 

Durido, Bergven’n 

kapel 

Zaterdag  

8 juni 

Vanaf 15.30 tot 18.00 uur 

sportmiddag / 

6-kamp Fietstocht en inhalen 

rijders 

Sportactiviteiten bij 

DTC met tent op de 

parkeerplaats 

Zaterdag  

8 juni 

Vanaf 18.00 tot ca 22.00 uur 

feestavond na sportevenement 

Met drive-in muziek 

Jong en oud 



7 

Zondag 9 juni 10.00 uur Afsluitende viering in 

reguliere (Pinkster)viering 

(voorganger Ingrid Schraven) 

200 jaar kerkgemeenschap 

 + Sluiting 

Jongkindweek 

Doorlopend 

van 2 t/m 9 

juni 

Tentoonstelling Jongkind en  

kerkgeschiedenis 

hiervoor kan de ruimte 

in de oude pastorie 

worden gebruikt 

 

Doorlopend 

van 2 t/m 9 

juni 

Jongkindproject basisschool 

Kunst atelier; spelen met licht 

School en open ruimte 

/tent 

Overige 

activiteiten 

Jongkindloop oktober 2019 Bij Erve Bossem 

 Fietstocht op 18 augustus 2019 

of 

Op 8 juni met inhalen in dorp. 

Racefietsen. Traject ca. 

240 km. Vanuit 

Vlaardingen 

 Mogelijkheid (deels) beklimmen 

kerktoren 

In beraad / lift 

 Nieuwe verlichting buitenzijde 

kerk 

In ontwikkeling/ afh. 

van subsidie 

 

 

 

Rondleiding Cosmos Sterrenwacht voor mantelzorgers! 

 

Hierbij nodigen mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt 

mantelzorgers graag uit voor een rondleiding bij Cosmos Sterrenwacht 

in Lattrop. Cosmos Sterrenwacht heeft alle antwoorden op vragen over 

weer- en sterrenkunde. Wie meer wil weten over het hemelruim, de 

ruimtevaart en techniek, is hier aan het juiste adres. Verschillende 

expositieruimtes, een grote filmzaal, een prachtig planetarium en een 

van de grootste telescopen van Nederland brengen de sterren dichtbij. 

Met Arnold Tukkers als onze gids, belooft dit een leuke en interessante 

middag te worden. Tussen zijn verhalen door, drinken we koffie met 

gebak erbij, en kunt u weer even ‘bijpraten’.  

 

Een mantelzorgmiddag is een activiteit voor mantelzorgers bedoeld om 

‘even op adem te komen’. Het is een mogelijkheid om andere 
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mantelzorgers te ontmoeten, maar vooral om even bij te tanken van de 

zorg(en) thuis.   

 

Wanneer : woensdag 20 februari van 14 uur tot circa 16.00 uur 

Waar  : Sterrenwacht Cosmos,  Frensdorferweg 22 Lattrop 

 

Aanmelden kunt u doen bij Stichting WelzijnTubbergen-Dinkelland 

(SWTD) per telefoon: 06-38594369/ 06-38275388/ 085-0479400 of via 

de email e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl  

Er zijn geen kosten voor deze activiteit. Heeft u vervoer nodig, laat het 

weten. Graag tot ziens op 20 februari.  

 

 

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers” 

 

In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. 

Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21) staan en luisteren 

naar wat in een bijbel verhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat 

het verhaal met ons doet.  

Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere 

zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij 

trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit 

gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van 

Jozef.  

 

We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar 

we zelf in dit verhaal staan? Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag 

ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist 

het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het 

verleden los? Wat wil je vragen? Kortom: een avond om het verhaal tot 

je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond 

is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven. 

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019 

Aanvang: 19:30 uur 

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
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Bedevaart naar Echternach 2019 

 

Ga op 10 (Tweede Pinksterdag) en 11 juni 2019 mee op busbedevaart 

met het Aartsbisdom Utrecht naar Echternach in Luxemburg! Daar wordt 

elk jaar bij het graf van Sint Willibrord (+ 739), de eerste aartsbisschop 

van Utrecht en de apostel van Nederland, de beroemde ‘Springprocessie’ 

gehouden. “Daaraan gaan we met onze groep deelnemen. We verblijven 

in hotel Koch-Schilt in Irrel, vlakbij Echternach,” aldus vicaris 

Cornelissen, die de reisleiding en de pastorale begeleiding van deze korte 

pelgrimage zal verzorgen. 

 

Vicaris Cornelissen: “We vertrekken op 10 juni vanuit diverse 

opstapplaatsen in het bisdom. Het middagprogramma speelt zich af in 

Trier. Na het diner in het hotel gaan we naar Echternach voor de 

openingsplechtigheid in de basiliek. Op 11 juni wonen we na het ontbijt 

de pontificale Mis bij in de basiliek. Om 9.30 uur begint de 

Springprocessie. Na het lof in de basiliek reizen we terug naar 

Nederland.” Tijdens de bedevaart zullen ook kardinaal Eijk en beide 

hulpbisschoppen aansluiten. 

 

Prijs: € 110,- p.p. (o.b.v. een tweepersoonskamer, incl. diner op dag 1 

en ontbijt op dag 2).  

 

Voor informatie en opgave: Ben Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: 

lokate@aartsbisdom.nl. Na opgave krijgt u een formulier voor 

aanmelding en voor betaling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lokate@aartsbisdom.nl
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Münster Domschat in Museum Catharijneconvent 

 

In de Dom van Münster worden al eeuwenlang oogverblindende 

rijkdommen bewaard. De meest wonderbaarlijke voorwerpen gemaakt 

van goud en zilver, edelstenen en exotische materialen uit alle 

windstreken zijn sinds de middeleeuwen samengebracht én samen 

gebleven. Deze schat heeft oorlogen, rampspoed en beeldenstormers 

overleefd en verlaat nu voor het eerst in de geschiedenis de schatkamer 

in Münster voor een expositie in Museum Catharijneconvent. 

 

In andere belangrijke Europese middeleeuwse bisschopssteden waren 

ook dit soort prestigieuze schatten te vinden, maar niet één is zo goed 

intact gebleven als die van Münster. Zo is uit oude archieven bekend dat 

de Utrechtse Domkerk een vergelijkbare verzameling had. In de tijd van 

de Reformatie en door een financiële crisis is de Utrechtse domschat 

echter bijna helemaal vernield of versmolten. 

 

In Münster is juist het omgekeerde gebeurd. Vrijwel alle archieven zijn 

door brand en oorlogvoering verloren gegaan, maar de schatten hebben 

de tand des tijds doorstaan. De voorwerpen bieden een fascinerend 

inzicht in de internationale positie die Münster in de middeleeuwen 

bekleedde. Zo bevat de collectie een reliekhouder die door Keizer Otto 

in 997 is geschonken aan de bisschop van Münster. Maar er is ook een 

Iraans bergkristallen speelstuk dat aantoont dat Münster onderdeel was 

van handelsroutes tussen het voormalige Mesopotamië en Europa. 

 

In de expositie ‘De Münster Domschat’ zijn de Utrechtse archiefschat en 

de Münster rijkdommen samen te bewonderen. De bezoeker krijgt zo een 

beeld van de omvang en grootsheid van een domschat. Ook wordt 

duidelijk hoe deze werd gevormd en wat het belang was voor de 

middeleeuwse samenleving. 

 

8 maart t/m 10 juni 2019, Museum Catharijneconvent, Lange 

Nieuwstraat 38 Utrecht, tel.: 030 2313835, www.catharijneconvent.nl, 

di-vr 10-17 uur, za-zo en feestdagen 11-17 uur. Koningsdag gesloten. 

http://www.catharijneconvent.nl/
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Om te onthouden 

 

Zondag 2 juni t/m zondag 9 juni 2019:  

Feestweek 200 jaar parochie Lattrop-Breklenkamp.  

Herdenking 200-ste geboortedag van Johan Barthold Jongkind. 

 

Zaterdag 09 februari  18.00 uur  Eucharistieviering 

Dinsdag 12 februari   19.00 uur        Vergadering met BSR; 

        200 jaar Lattrop 

                         20.00 uur        Vergadering Locatieraad met 

        Pastoraatsgroep 

Dinsdag 12 februari 20.00 uur  Kruisjassen bij Molendijk 

Woensdag 13 februari 11.45 uur        Open eettafel in de Parabool 

Dinsdag 19 februari        14.00 uur Gezelligheid in Lattrop  

        in de Parabool 

Zaterdag 23 februari    Ophalen oud papier 

Dinsdag 26 februari 20.00 uur  Kruisjassen bij Molendijk 

Vrijdag 01 maart  09.30 uur  Ouderenviering 

 

Colofon 

Het volgende kerk’nbleadke nr. 03 is geldig voor de periode van:  

Zaterdag 02 maart 2019 t/m vrijdag 24 maart 2019. 

 

Inlevering kopij: vóór donderdag 21 februari 2019! 

 

Op het secretariaat of in de brievenbus of mailen naar de redactie; 

e-mail:   marielle.timmerhuis@gmail.com  

 

Afhalen en bezorgen van het volgende Kerk’nbleadke: 

Donderdag 28 februari / vrijdag 01 maart 2019. 

Redactie / opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis 

Typen   : Mariëlle Timmerhuis  

De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave. 

mailto:marielle.timmerhuis@gmail.com

